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TIM
lostrekken
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AUTOMATISERING REDUCEERT AANTAL
HANDELINGEN MET TACHTIG PROCENT

Al jaren wordt er gesproken over TIM, het systeem waarbij het werktuig de trekker aanstuurt,
maar tot nu toe heeft dat maar beperkt succes. Vicon wil dit proces lostrekken met de
introductie van een nieuwe rondebalenpers met TIM. Het voordeel: het aantal handelingen
dat een chauffeur moet doen bij het persen van een baal daalt van tien naar twee.

‘TE VAAK BLIJFT
WILLEN TREKKERFABRIKANTEN HUN
SOFTWARE NIET
OPENSTELLEN
VOOR OPDRACHTEN
VAN HET WERKTUIG’

Al jaren geleden stond er op de Agritechnica een
Pöttinger-opraapwagen die op basis van de belasting van de pick-up de snelheid van de trekker kon
bepalen. Een mooi idee, dat tot op heden echter
maar weinig succesvol is. Te vaak blijft het hangen
bij trekkerfabrikanten die hun software niet willen openstellen voor opdrachten van het werktuig.
Inmiddels zijn er wel afspraken over gemaakt binnen de AEF, het overkoepelende orgaan van trekker- en werktuigfabrikanten. Daar wordt niet
alleen geprobeerd goede onderlinge afspraken te
maken, maar wordt er ook getest. Op basis van die
test kunnen klanten dan zien wat een combinatie
van een trekker en een werktuig kan en hoe bepaalde signalen worden verwerkt.

NIEUWE STIMULANS TIM
Kverneland probeert die ontwikkeling nu een
nieuwe stimulans te geven met de introductie van
de Vicon-rondebalenpers met TIM. In combinatie
met een Kubota M7-trekker uit het eigen concern
leidt dit tot een bijna automatische bediening.
Het enige wat de chauffeur tijdens het persen nog
moet doen, is het wegrijden na het afwerpen van
een baal - dit is een veiligheidsvoorschrift - en het

SCHUDDER CENTRAAL OPGEHANGEN
Voor een optimale bodemvolging van de schudders heeft Vicon de ophanging verplaatst. Deze zit nu precies boven de as van het trekkende en
dragende frame. Daardoor wordt hij nooit gedwongen naar beneden of
omhoog geduwd en kan hij altijd de contouren van de bodem volgen. De
kans dat er tanden door de grond gaan, wordt hierdoor sterk verkleind.
Met een werkbreedte van 15,60 meter heeft deze machine een zeer
grote capaciteit.
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sturen. Alle andere handelingen worden vanuit de
software van de pers bepaald. De volgende stappen regelt de pers dan:
• Optimaliseren van de rijsnelheid bij het vullen
van de baal
• Verlagen van snelheid en toerental als de baal
bijna vol is
• Stoppen
• Starten netbinding
• Openen deur
• Uitwerpen baal
• Sluiten deur
• Opvoeren toerental
Als de deur dicht is, krijgt de chauffeur een signaal
en kan hij de trekker weer laten wegrijden. Vervolgens neemt de pers het allemaal weer over.
Voor de chauffeur die dit soort handelingen op
een drukke dag misschien wel meer dan 400 keer
doet, betekent dit een enorme verlaging van de
werklast, stelt Claus Udengaard Thomsom, directeur van de divisie oogsttechniek van Kverneland.
“Het eerste uur lukt dit allemaal nog prima, maar
na dat uur neemt de concentratie af en slaat de
vermoeidheid langzaam toe. Met dit systeem heb
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KVERNELAND SCHIET KUNSTMEST
BIJ HET ZAAD
FARMCENTRE STERK VEREENVOUDIGD
In de loop van dit jaar komt Vicon met een nieuwe uitvoering van
FarmCentre, waarvan de gebruiksvriendelijkheid veel beter is. Veel
functies in dit telematicasysteem zijn opnieuw opgezet, waardoor je
veel eenvoudiger overzichten kunt maken en bekijken. Op afstand
kun je zo de prestaties van een machine volgen en ook kijken wat de
instelling is. De verzamelde gegevens zijn via Agrirouter nu ook eenvoudig te delen met anderen.

je daar geen last van en weet je zeker dat de baalkwaliteit constant blijft. Als de chauffeur maar wat
over het zwad blijft slingeren”, lacht hij.

FUNCTIES VRIJGEVEN

‘ALLEEN ALS
KLANTEN MASSAAL
BLIJVEN VRAGEN
NAAR EEN
OPTIMAAL GEBRUIK
VAN TIM KRIJGEN
WE DEZE MARKT
LOSGETROKKEN’

Of de pers ook bij andere trekkerfabrikanten zo’n
groot gemak geeft als achter de Kubota durft
Udengaard Thomsom nog niet te garanderen. Hij
moet namelijk toegeven dat niet elke fabrikant
alle functies vrijgeeft voor TIM. Daar zit ook de
grote barrière voor de doorbraak van dit systeem.
Hoewel trekkerfabrikanten claimen TIM-ready te
zijn, blijkt namelijk dat het soms maar om een
paar functies gaat. Dan kan de pers wel de snelheid regelen, maar zijn bijvoorbeeld de hydrauliekfuncties niet vrijgegeven. Het is een ergernis
van vele machinefabrikanten, die vaststellen dat
daardoor de ontwikkeling van het systeem stokt.
Toch denkt Udengaard Thomsen dat er een doorbraak aankomt. “Trekkermerken als Fendt, DeutzFahr en Claas beginnen al steeds meer functies
vrij te geven en ik weet dat er binnenkort nog een
grote fabrikant bij komt. Als dat doorgaat en er
komen meer machinefabrikanten die dit vragen,
dan moeten de trekkermerken het wel gaan vrijgeven. Dat zal de markt dan gewoon afdwingen.”

MASSAAL BLIJVEN VRAGEN
Tot die tijd moet je als loonwerker vooral goed
doorvragen of zoeken als je een trekker wilt combineren met een TIM-werktuig. Via de AEF-website kun je de gewenste combinatie selecteren en

Kverneland heeft een nieuwe manier ontwikkeld om tijdens het
zaaien kunstmest zeer plaatsspecifiek te kunnen toedienen. Met het
Podama-systeem wordt de stroom kunstmest tussen het plaatsen
van twee zaden onderbroken en daarna naast het zaadje geschoten.
Dit zou bij een 25 procent lagere gift dezelfde opbrengst geven als bij
een traditionele rijenbemesting.
Bij deze techniek wordt de stroom kunstmest onderbroken vlak bij de
zaaischijf voor de kunstmest. De korrels worden opgevangen in een
soort borstelring die wordt geopend op het moment dat de uitloop
van de kunstmestpijp op de plaats is waar even later het zaadje
wordt geplaatst. De klep wordt elektrisch aangestuurd en kan maximaal 25 keer per seconde openen. Via een apart slangetje wordt
daarvoor lucht over de borstels geblazen.
Uiteraard heeft Kverneland ook doorgerekend of het systeem rendabel te maken is, want het is een extra investering van ongeveer €
13.000,- op een achtrijige zaaimachine. Wanneer deze 500 hectare
per jaar zaait en de kunstmestprijs is € 40,-, dan zou het systeem zich
binnen twee jaar en drie maanden hebben terugverdiend. Reken je
met de huidige prijzen, waarbij de kunstmest op € 80,- zit, dan is de
terugverdientijd minder dan twee jaar.

zien welke functies echt voor TIM zijn vrijgegeven.
Dat is net als bij Isobus-functies altijd goed om te
doen, want dat kan een hoop teleurstellingen
voorkomen. “Blijf ernaar informeren bij je merk”,
stelt Udengaard Thomsen echter ook. “Alleen als
klanten massaal blijven vragen naar een optimaal
gebruik van TIM krijgen we deze markt namelijk
losgetrokken en kunnen we echt de volgende stap
zetten naar volledige automatisering, waarbij je
de mogelijkheden en capaciteit van een werktuig
optimaal benut.”
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